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Тема дисципліни: Виникнення та розвиток буржуазного права в Новий час. 

 

Семінарське заняття 4 

Тема: Виникнення та розвиток буржуазного права в Новий час. 

 

План 

1. Прогресивний характер буржуазного права на стадії становлення. 

2.Англосаксонська та континентальна системи буржуазного права. 

3.Становлення та розвиток буржуазного цивільного права у Франції. 

4.Розвиток буржуазного цивільного права в Німеччині. 

 

Рекомендовано переглянути відео за адресою – https://youtu.be/b-KY97FvTLk, 

https://youtu.be/LfVxsM3nNy4, https://youtu.be/oeQVq2z_wmQ, https://youtu.be/cF0X45PPXOM. 
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Ключові поняття 

Загальне (звичаєве, неписане) право, Суду Справедливості, статутне право. 

Рекомендовані реферати 

1 Характеристика права буржуазної Франції – Цивільний кодекс Наполеона (1804 р.) 

 
 

 

Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів: 

1. В чому полягає прогресивний характер буржуазного права? 

2. Назвіть особливості континентальної системи буржуазного права. 

3.  В якому році було видано Цивільний кодекс Наполеона? 

4. Коли офіційно проголосили  Паризьку Комуну? 

5.  Назвіть основні джерела американського права. 

 

Дослідницька робота 

1 Проаналізуйте роль та значення Пруського кримінального кодексу (1851 р.). 

2 Характеристика джерел цивільного і торгового права зарубіжних країн. 

 

Методичні рекомендації 

1 При підготовці 1 питання необхідно пригадати, що громадянське суспільство поряд з 

державою зумовило появу права якісно нового типу. Важливу роль у його становленні відіграли 

англійська (XVII ст.) та французька (XVIII ст.) революції, які були серйозним випробуванням на мі-

цність правової надбудови, що залишилася від середньовіччя. Поклавши початок перевороту в галузі 

економіки й політико-державних структур, вони започаткували й новий правовий порядок, котрий 

ґрунтувався на визнанні загальної рівності всіх людей від народження, рівності всіх перед законом - 

принципах, які було покладено в основу нового, юридичного світогляду. Оскільки цей правопорядок 

був зумовлений якісно новими суспільними відносинами — відносинами буржуазними, то й право 

нового типу стало визначатися як право буржуазне. 

https://youtu.be/b-KY97FvTLk
https://youtu.be/LfVxsM3nNy4
https://youtu.be/oeQVq2z_wmQ
https://youtu.be/cF0X45PPXOM
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У процесі становлення буржуазне права набуло таких рис. 

По-перше, буржуазне право виникло не на порожньому місці. Воно формувалося на 

підвалинах дореволюційних правових систем, які функціонували в суспільстві, котре вже знало і 

відносини приватної власності, і ринкові відносини, і досить високий рівень юридичної техніки. 

Тому значна частина норм середньовічного права увійшла в оновленому вигляді до нового права, а 

відмова в ході буржуазних революцій і в подальші періоди від норм „старого права” відбувалася 

головним чином стосовно тієї його частини, яка суперечила економічним та політичним потребам 

капіталізму й ускладнювала подальшу еволюцію самої правової системи. 

По-друге, буржуазне право виникало у вигляді інтегрованих національних правових систем. 

Використовуючи певною мірою правову спадщину минулої епохи, буржуазне право рішуче 

відкидало ті її частини, котрі ставали на заваді економічним та політичним інтересам буржуазії. 

Такими були насамперед роз'єднаність і феодальний партикуляризм, які базувалися на станових, 

регіональних, митних та інших бар'єрах. Ламаючи їх, буржуазні відносини призвели до виникнення 

не тільки національних держав, але й національних правових систем. 

По-третє, правова система, яка складалася, набувала нової якості, нового способу свого 

існування: систему законодавства й систему права, що практично лише в зародковому вигляді були 

присутні у станово-кастовому суспільстві. Особливе значення у формуванні нового права 

мало законодавство. Стаючи основним джерелом права, саме воно стає стрижнем правової системи, 

правотворчим фактором. 

По-четверте, організаційне оформлення галузей права. Поряд з такими „старими” галузями 

права, як цивільне та кримінальне, виникають нові, наприклад, конституційне (державне) право, яке, 

незважаючи на свою молодість, стає свого роду ядром у національних правових системах. 

 

2 Опрацьовуючи 2 питпння необхідно пригадати, що право країн англосаксонської правової 

сім'ї історично виникло в Англії в ХІ ст. До сім'ї загального права, поряд із правовою системою 

Англії, входять правові системи США, Австралії, Канади, Нової Зеландії, Північної Ірландії, країн 

Британської Співдружності. Майже одна третина країн світу відчула на собі вплив англо-

американської системи права. Однак панівне місце в англо-американській правовій сім'ї завжди 

посідало саме англійське право. В історії його становлення і розвитку виділяють такі етапи: 

1. Перший етап — англосаксонський період до норманського завоювання 1066 року; 

2. Другий етап — період становлення загального права з 1066 року до 

встановлення династії Тюдорів у 1485 році; 

3. Третій етап — період розквіту загального права (1485—1832); 

4. Четвертий етап — період поєднання загального права з розвитком законодавства (з 

1832 року) 

Для сім'ї загального права характерні такі спільні ознаки: 

1. Загальна система права не зазнала значного впливу з боку римського або канонічного 

права, його розвивали не університети, а юристи-практики, тобто в своєї основі воно є судейським 

правом. 

2. Структура цієї сім'ї складається із загального права, права справедливості та статутного 

права. 

3. Для правових систем, які належать до цієї правової сім'ї, не характерна кодифікація, 

хоча іноді вона зустрічається (наприклад, у США). 

4. Найпоширенішим джерелом права у цій правовій сім'ї є судовий прецедент — рішення 

за конкретною юридичною справою, яке є взірцем для розгляду аналогічних справ у майбутньому. 

Це не виключає наявності інших джерел права — статутного права, звичаїв, доктрини тощо. 

5. Визнаються правотворчі повноваження судді. 

6. Наявність інституту суду присяжних, які, не будучи професіональними суддями, 

наділені владими повноваженнями при вирішенні справи по суті. 

7. Пріоритет процесуального права над матеріальним. 

8. У правових системах, які належать до цієї сім'ї, немає поділу права на публічне і 

приватне, а також класифікації права на відносно виокремлені галузі. А норма права являє собою 

відпрацьоване судовою практикою рішення з конкретної справи. У цих норм немає поділу 

на імперативні та диспозитивні, норми законів і підзаконних актів тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
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Наведені особливості англійського права пояснюються його історією. Воно створювалося 

судовою й адміністративною практикою, тому менш логічне і послідовне, важкодоступне і 

нераціоналізоване. 

Континентальна (романо-германська) правова сім’я 

На відміну від англо-американської, континентальна правова сім’я формувалася під 

безпосереднім впливом правової системи Франції, і особливо наполеонівських кодификацій, 

здійснених ще на початку XIX століття. Спочатку ця сім’я містила в собі правові системи ряду країн 

європейського континенту, які успадкували основні поняття, конструкції, а також загальний дух 

римського права. До цієї сім’ї належали правові системи таких «романських» держав, як Франція, 

Голландія, Бельгія, Іспанія, Італія, а також Німеччина. Німецький фактор, що відбив синтез 

варварського (німецького) і римського права, став настільки суттєвим, що сама континентальна 

система стала називатися романо-германською правовою сім’єю. 

Континентальна система права у своєму розвитку рано вийшла за межі європейського 

континенту. Через уплив римсько-іспанських правових традицій її вже в XIX ст. сприйняли 

практично всі латиноамериканські держави, де рецепція французького і римського права була 

особливо глибокою. Основні елементи структури й окремі положення континентальної системи були 

трансплантовані в XIX і на початку XX ст. численних африканських та азіатських колоній Франції, 

Бельгії, Голландії, Німеччини. У другій половині XX ст., коли ці колонії отримали незалежність, їх 

правові системи виявилися «прив’язаними» до романо-германської правової сім’ї. 

Романо-германська (континентальна) правова сім’я має низку структурних і техніко-

юридичних особливостей, які сягають римського права і середньовічних правових традицій.  

По-перше, у створенні права держав цієї групи вирішальну роль відігравала не судова 

практика, а законодавчі й інші нормативні акти королів, у тому числі засновані на римському праві. 

Буржуазні революції сприяли подальшому зростанню авторитету закону, який перетворився в 

головне джерело права й інструмент створення єдиного національного правового порядку. У країнах 

континентальної системи склалися спеціальні юридичні конструкції, що забезпечують визнання 

верховенства закону. Закон розглядався тут як акт верховної влади, наділений правом встановлювати 

норми, що мають вищу юридичну силу. На законі стала ґрунтуватися й ієрархія всіх супідрядних і 

нижчих за своєю правовою силою нормативних актів. 

З формально-юридичної точки зору в континентальній системі будь-яке рішення суду повинно 

було ґрунтуватися на писаному праві, на законі, а не на попередніх судових рішеннях. Судді в межах 

континентальної системи могли лише застосовувати право, а не створювати його, як це робили їх 

англійські колеги. 

По-друге, іншою специфічною рисою континентальної правової сім’ї є кодифікованість його 

законодавства, що розглядалась як необхідна умова галузевої організації правових норм. Кодекси, на 

думку юристів XIX ст., повинні були чітко розмежовувати заборонене і дозволене. 

По-третє, континентальна правова сім’я відрізняється від англосаксонської не тільки своїми 

формами, але й внутрішнім змістом, структурою, юридичною технікою. Правова норма 

розглядається як абстрактне розпорядження, як вище правило поведінки для громадян і державних 

органів. Чимало структурних особливостей права континентальної системи породжені рецепцією 

римського права. 

По-четверте, пристосування римського права до умов нової епохи виявилося в розподілі права 

на публічне і приватне. Перше пов’язане з публічним, суспільним інтересом, поєднуючи приватних 

осіб під егідою державної влади в єдиний колектив «заради блага всього суспільства». Друге 

зорієнтоване на окремих індивідів і пов’язує приватних осіб у процесі захисту своїх особистих 

інтересів, у тому числі від державного втручання. 

Таким чином, інтернаціоналізація правового життя різних країн і народів призвела до 

структурування національних правових систем, групування їх навколо найбільш впливових держав 

та формування світових правових спільнот — сімей права. На рубежі ХІХ—ХХ ст. весь світ по суті 

поділений на чотири основні правові сім’ї: далекосхідна (китайсько-японська), мусульманська, 

англо-американська та романо-германська. Якщо перші дві виникли, як відомо, ще в ранньому 

середньовіччі на ідеологічно-релігійних засадах, то останні дві були передусім відповіддю на 

економічні потреби нового суспільства. Утвердження панування капіталізму в західних країнах 

зумовили тенденції правового розвитку, не властиві попередньому, буржуазному періодові епохи 
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громадянського суспільства. Новий стан суспільства, зберігаючи «каркас» права, основи котрого 

були закладені під час буржуазних революцій, спричинив видозміну деяких його сутнісних та 

формальних якостей. 

 

3 Опрацьовуючи  питання 3 необхідно пригадати, що свій розвиток правова система Франції 

почала ще з давніх часів становлення звичаєвого права (V—XI століття). Відбулося падіння Римської 

імперії, але незважаючи на це римське право продовжувало діяти в новостворених германських 

державах, частиною яких була сьогоднішня Франція, особливо в Бургундському і Вестготському 

королівствах. У 506 році король вестготів Аларіх II видав закон — Бревіарій Аларіха або римське 

право вестготів (Breviarium Alaricianum, или lex Romana Wisig-othorum). У ньому, скорочено, 

відображались і коментувались кодекс Феодосія та інші джерела римського права. Це сприяло тому, 

що не дивлячись на велике переселення народів у V—VI, римське право збереглось у південних 

областях Франції. На півночі Франції, навпаки, поступово витіснялось римське право. З вторгненням 

франків, вони почали нав'язувати своє, досить розвинене право, упроваджуючи закони, 

найважливішим з яких була «Салічна правда». намагалися по-своєму регулювати відносини, що 

склались. Переважно, ці норми були неписаними. 

На сьогодні, найбільшу вагу в системі джерел права, безперечно, займають нормативно-

правові акти, вони охоплюють у своєму регулюванні усі сфери суспільних відносин. До них 

належать: 

 Конституція Французької Республіки 1958 р. складається з: 15 розділів, 93 статті, 

Декларації прав людини і громадянина 1789 р., а також преамбули до Конституції 1946 р., прийнятої 

після перемоги у Другій світовій війні. Вони є сучасними джерелами права. Конституція за своїм 

характером є жорсткою. Більшість її статей присвячені організації діяльності публічної влади. 

Зокрема, детально визначається статус і повноваження Президента республіки, на відміну від роді 

уряду і його відносин із парламентом. 

 Акти Парламенту відіграють вагому роль в ієрархії нормативно-правових актів, що 

регулюють суспільні відносини у Франції. Стаття 34 Конституції Франції говорить про перелік 

відносин, регулювання яких, законодавець відносить до сфери вирішення парламенту: права і 

свободи громадян, порядок виборів до Парламенту і місцеві органи самоврядування, правила 

націоналізації і денаціоналізації підприємств, а також визначення основних принципів, істотних для 

оборони країни, фінансів, освіти, для цивільного і торгового права, для трудового права та 

соціального забезпечення, кримінальна відповідальність і судочинство. 

 Як уже згадувалося вище, до сьогодні діють кодифікації Наполеона: кримінальний, 

цивільний та інші кодекси, зміни в яких також проводяться шляхом видання законів. 

 підзаконні нормативно-правові акти створюються виконавчою владою, що має широкі 

повноваження і видає їх відповідно до чинної Конституції. 

До джерел права також відносять: 

 Ордонанси — акти, що приймаються Урядом з дозволу Парламенту і за висновком 

Державної ради в областях, зазвичай регулюються законодавством. Ордонанс підлягають 

затвердженню Парламентом у визначений термін, після чого вони набувають сили закону. 

 Звичай існує як джерело права, але його значення надто мале, порівняно з іншими 

правовими сім'ями. 

 Загальні принципи права. У французькій правовій системі як самостійне джерело права 

визнаються загальні принципи права. Роль загальних принципів права особливо важлива тоді, коли в 

законодавчій структурі наявні колізії. Це найбільш явно прослідковується у сферах 

адміністративного права. Адміністративні суди і Державна рада через некодифікованість 

адміністративного законодавства найбільш часто застосовують загальні принципи права. 

 У наш час правова доктрина не розглядається як офіційне формально-юридичне 

джерело у французькій правовій системі, але сприймається як джерело, що має безпосередній вплив 

на право, зокрема, на законотворчість і правозастосування. 

 Судова практика зіграла важливу роль у розвитку французького права, а сучасна 

законодавча практика ще ширше відкриває їй дорогу для правотворчості у вигляді індивідуальних і 

загальних норм. Із простого виконавця законів судова практика перетворилась на справжнє джерело 

французького права (хоча і додаткове на думку французьких правників), тобто як кажуть: «джерело в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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рамках закону». Суддя хоча і не зобов'язаний жорстко слідувати існуючій практиці, і зберігає певну 

автономію та свободу рішення, все ж знаходиться під сильним впливом авторитету попередніх 

судових рішень. 

4 При підготовці 1 питання необхідно пригадати, що розвиток буржуазного цивільного права в 

Німеччині був досить своєрідним. В умовах збереження в ХІХ столітті економічної, політичної правової 

роздробленості питання про загальне для всієї Німеччини законодавство, про розробку єдиного для країни 

права, яке б могло врахувати і відобразити інтереси буржуазії, стояло дуже гостро. Це повною мірою 
стосувалося цивільного права Німеччини. 

У сфері цивільного права політична роздробленість, що тривала аж до 1871 року, зумовлювала 

правову роз'єднаність, бо в німецьких державах діяли різні джерела права, різні правові системи. 

Своє право мали не тільки окремі держави, але навіть землі, провінції, міста, села. Крім того, місцеве 

«партикулярне» право окремих німецьких держав, у свою чергу, було роз'єднаним, суперечливим, 

феодальним у своїй основі. Наприклад у Саксонії до середини XIX століття продовжували діяти 

середньовічні збірники права, такі як «Саксонське зерцало», «Магдебурзький збірник» і т.ін. 

Єдиними для всієї Німеччини були норми римського права. З розвитком капіталізму його 

намагаються пристосувати до нових потреб. Але використовувалося воно досить рідко, лише в тих 

випадках, коли повністю був відсутній відповідний цивільний закон. Загальним для Німеччини було і 

канонічне право, однак на його основі вирішувалися окремі питання, зв'язані з майновими 

відносинами. 

У деяких німецьких державах робилися спроби кодифікації цивільного права — у Баварії, 

Саксонії, Пруссії, Австрії. Однак прийняті тут кодекси дуже різко відрізнялися від Кодексу 

Наполеона. Вони захищали кріпосництво, зберігали феодальну залежність селянства, цеховий устрій, 

закріплювали відверто феодальні положення про «підвладних сільських обивателів», «панів і слуг» і 

т.ін. 

Яскравим прикладом такого поєднання феодальних і буржуазних підходів може бути 

Австрійське цивільне уложення 1811 року. Воно містило в собі численні норми, які носили, по суті, 

буржуазний характер. Але одночасно тут передбачався суто феодальний поділ права власності на 

повний і неповний, а власників — на верховного і підлеглого, йшлося про спадкову оренду, про 

спадкове оброчне утримування, про встановлення невідчужуваного родинного майна і т.д. В цілому 

ж Австрійське цивільне уложення було кроком уперед в розвитку буржуазного цивільного права в 

Німеччині. 

Значним пам'ятником цивільного права в Німеччині середини XIX століття стало Саксонське 

цивільне уложення 1863 року. Це була спроба, як пояснювали його укладачі, використати в інтересах 

німецької буржуазії римське право. Саксонське уложення було побудоване відповідно до пандектної 

системи, а тому поділялося на п'ять частин. Відкривалося воно загальною частиною, потім йшли 

розділи, присвячені основним правовим інститутам: речове право, право зобов'язань (право 

вимагань), сімейне право, спадкове право. Уложення мало значні недоліки, нагадуючи скоріше 

підручник римського пандектного права, ніж законодавчий акт. 

Буржуазія ще до 1871 року вимагала загальнонімецької кодифікації цивільного права. І хоч 

феодальні сили чинили опір, розвиток йшов саме в цьому напрямі. У 1848 році був запроваджений 

єдиний для всієї Німеччини вексельний статут, що значно полегшило торговельні і грошові операції. 

У 1861 році Союзний сейм приймає Торговий кодекс, де дістали втілення окремі буржуазні вимоги 

щодо регулювання торговельних операцій. 

Але лише після 1871 року, коли Бісмарк об'єднав Німеччину «залізом і кров'ю», було 

розв'язане завдання кодифікації німецького цивільного права виданням так званого Німецького 

цивільного уложення — Цивільного кодексу Німеччини. Процес створення Уложення був дуже 

складним і довгим. В 1873 році було прийнято поправку до конституції Німецької імперії, яка 

віднесла цивільне законодавство до компетенції імперії. Відповідно до цього рейхстагом була 

призначена комісія у складі юристів-теоретиків для розробки проекту Цивільного кодексу. Перший 

проект цивільного уложення, який разом з пояснювальною запискою склав п'ять томів, був 

відхилений. У 1890 році було створено нову комісію. Другий проект був прийнятий і затверджений 

рейхстагом у 1896 році. Однак Німецьке цивільне уложення набрало чинності тільки 1 січня 1900 

року. 

Німецьке цивільне уложення — одна з найважливіших кодифікацій XIX століття. Разом з тим 

Уложення має кілька серйозних особливостей. 
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По-перше, воно видане в Німеччині, де буржуазія уклала союз з юнкерством, старими 

феодальними силами. Тому Німецьке цивільне уложення є буржуазним у своїй основі, але зберігає 

феодальне землеволодіння і деякі пережитки кріпосницьких порядків. 

По-друге, Німецьке цивільне уложення становить кодифікацію періоду переходу до 

імперіалізму. Воно акумулювало нові і характерні для епохи індустріального капіталізму тенденції в 

розвитку буржуазного цивільного права в цілому. У зв'язку з цим багато питань вирішується вже не 

так, як у Кодексі Наполеона, коли буржуазія, йдучи до влади, тільки встановлювала своє панування. 

По-третє, час видання Цивільного уложення належить до періоду загострення соціальних 

конфліктів, протистояння буржуазії і робітничого класу. Через це автори Уложення не ставили собі 

за мету зробити цей кодекс доступним для широких народних мас. 

Кодекс розраховувався винятково на фахівця-юриста. Викладений він важкою мовою, рясніє 

спеціальною термінологією, в ньому велика кількість різного роду посилань. Цим пояснюються і 

невизначеність формулювань, можливості для якнайширшого судового розсуду в тлумаченні і 

застосуванні параграфів Уложення, наявність положень, які можна було розуміти по-різному, так 

званих «каучукових» норм. 

Німецьке цивільне уложення було побудоване за пандектною системою: загальна частина, 

право зобов'язань, речове право, сімейне право і спадкове право. Таким чином, Уложення складалося 

з п'яти книг, розбитих на 2385 параграфів. 

Відрізнялося Німецьке цивільне уложення від Кодексу Наполеона і змістом. У ньому (книга 1. 

Загальна частина) дістає повне визнання юридична особа, якої не знав Французький цивільний 

кодекс. Шістдесят дев'ять параграфів Уложення докладно регламентували права і обов'язки різних 

видів юридичної особи. 

Відповідно до Уложення товариство, що не має господарської мети, отримує цивільну 

правоздатність через внесення запису в спеціальний реєстр при суді. Товариства, які ставлять перед 

собою господарську мету, отримують правоздатність внаслідок урядового дозволу, який надається 

окремими німецькими державами — членами Союзу. В Уложенні визначалися устрій товариства, 

роль його статуту, функції правління і т.ін. Передбачалося позбавлення товариства правоздатності, 

якщо внаслідок протизаконної постанови загальних зборів або протизаконної діяльності правління 

виникає погроза «громадським інтересам»(§ 43). 

Німецьке цивільне уложення визнавало загальну цивільну правоздатність всіх громадян. 

Загальна правоздатність осіб розпочиналась з моменту їх народження, а цивільна дієздатність з 21 

року. За виключенням приписів, що витікали із шлюбно-сімейного права, не передбачалось ніякої 

суттєвої різниці між правовим статусом чоловіків і жінок. 

Приватноправові обмеження дієздатності могли мати місце тільки внаслідок душевної 

хвороби, марнотратства або у випадку п’янства чи нерозсудливого нехтування своїми сімейними чи 

громадськими обов’язками. 

Друга книга, присвячена праву зобов'язань, найбільше містить так званих каучукових норм, 

які надавали дуже великі можливості для судового розсуду. Визнавалася, наприклад, недійсною 

«угода, що порушує добрі звичаї» (§ 138), суддям дозволялося тлумачити договори, як того 

потребують «сумління» і «звичаї обороту» (§ 157) та ін. Такі невизначені критерії дозволяли 

максимально враховувати інтереси панівних класів. 

Головним видом виникнення зобов’язань був договір. У випадку з нерухомістю його слід було 

заключати тільки письмово і тільки за участю юридично уповноважених державою осіб. Традиційно 

вважались недійсними договори (і будь-які інші угоди), які здійснені по відношенню до неможливих 

речей, ті, що протирічать законам, а також ті, що порушують вимоги громадської моралі.  

В конкретні правила про договори були введені нові положення, які посилили захищеність 

однієї із сторін. Так, в договорі особистого найму закон зобов’язував наймача дотримуватися 

мінімальних умов безпеки, наскільки це було можливим виходячи з характеру робіт. Заборонялось 

укладати договори найму на все життя, в будь-якому випадку через 5 років можна було розірвати 

такий договір. При укладенні певних договорів передбачалась можливість при поважних причинах 

або обумовлених в законі випадках відмовиться від виконання зобов’язань без ніяких наслідків. 

Відмова від принципу обов’язковості договору як загального правила була важливою рисою 

зобов’язального права по уложенню. Боржник не мав права виконувати свій обов’язок частинами. Це 

ставило його в занадто невигідне становище. 
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Третя книга Уложення дає дещо інше, ніж у Кодексі Наполеона, визначення права власності. 

Кодекс намагається задовольнити як інтереси феодальних власників, коли дозволяє збереження 

ленів, спадкові оренди та інше, так і інтереси капіталістичних монополій, коли обмежує дрібного 

власника. Так, згідно з Уложенням власник земельної ділянки «не може заборонити проникання до 

нього з іншої ділянки газу, пару, запаху, диму, тепла, шуму, якщо таке діяння не заважає йому або 

заважає незначною мірою користуватися своєю ділянкою» (§ 906). Все це змушувало власника землі 

зазнавати певних незручностей (газ, дим, двигтіння ґрунту, а також подібні до цього явища, пов’язані 

з роботою промислових підприємств, залізниць і т.д.). Не можна було протестувати проти польотів 

над земельною ділянкою, проти того, що хтось копає під нею, коли це не заважає нормальному 

ходові польових робіт. Багато уваги приділяло Уложення сервітутам (правам на чужу річ), докладно 

розробляло інститут володіння. 

Власник речі міг застосувати силу для того, щоб відняти її в особи, яку він застав у момент 

незаконного привласнення або захоплення речі. Цим положенням ще раз підкреслювалась 

недоторканість приватної власності. 

Нові моменти виникли і в сімейному праві. Так, у четвертій книзі закріплювався принцип 

верховенства чоловіка в родині. Проте Уложення дещо поліпшило становище одруженої жінки: вона 

дістала дозвіл розпоряджатися своїм майном, займатися своєю професійною діяльністю, з дозволу 

чоловіка жити окремо. Пояснювалися ці нововведення тим, що жінка почала відігравати тепер велику 

роль у капіталістичному виробництві, — адже власники підприємств були зацікавлені в дешевій 

жіночій праці. 

Уложення закріплювало громадянську форму одруження. Чоловік міг одружитися по 

досягненні 21 року, а жінка – 16 років. Закріплювалась моногамність шлюбу і неможливість укласти 

інший шлюб, не розірвавши попередній. 

Розлучення допускалось тільки в судовому порядку і при наявності узаконених причин 

(перелюбодіяння, споєння злочину, порушення шлюбних обов’язків, в т. ч. жорстоке поводження по 

відношенню до одного з членів подружжя). Це пояснювалось впливом протестантизму. 

В значній мірі умовним став інститут батьківської влади по відношенню до дітей. Мати також 

була зобов’язана і мала право піклуватися про дітей. Батько міг користуватися майном дітей. 

Зберігалась можливість батька застосовувати по відношенню до своєї дитини виправні заходи, але 

вони накладались тільки по рішенню опікунського суду. 

Зберігалась різниця в правах законних і позашлюбних дітей. По відношенню до матері 

позашлюбні діти мали рівні права з її законними, по відношенню до батька – рідство не визнавалось. 

Але позашлюбні діти могли вимагати від свого батька аліменти до досягнення ними 16 років. 

П’ята книга трактувала норми спадкового права. Спадкування за законом відбувалось за 

ступенем спорідненості. При відкритій спадщині дозволялось відшукувати навіть далеких родичів. 

Разом з тим закон значно розширив свободу заповіту. Але якщо був заповіт, то залишалась 

обов’язкова частина для спадкоємців по закону (1/2 частини, яка б належала по закону). Право на 

обов’язкову частину у спадщині мали тільки законні діти. 

Кодифікація цивільного права сприяла оновленню торгового законодавства. В 1897 році було 

прийнято нове Торгове уложення. Воно включало чотири розділи: про купецький стан, про 

торгівельні товариства і негласні об’єднання, про торгівельні угоди, про морську торгівлю. 
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